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Huys te Moock, Nieuwsbrief nr. 7
Mook en Middelaar, oktober 2016
Beste Vrienden, sponsors en geacht Comité van Aanbeveling.
Het bestuur van de stichting Huys te Moock is verheugd om u, via deze Nieuwsbrief, weer even bij te
praten over de ontwikkeling en onze laatste gebeurtenissen. Het gaat goed met Huys te Moock! We
hebben, begin dit jaar, een fantastische opening van ons nieuwe Educatieve Bezoekerscentrum
gekend. We worden steeds vaker gevraagd voor gegidste wandelingen en presentaties en we zijn al
weer druk aan het werk voor nieuwe ontwikkelingen die we op onze volgende verjaardag 14 april
2017 willen presenteren.

1. Opening Educatief Bezoekerscentrum Huys te Moock.
Op 14 april j.l. hebben we, onder grote belangstelling
ons nieuwe bezoekerscentrum in de locatie van de
VVV-Plasmolen/Mook in gebruik genomen. Velen van
u mochten wij daar ontmoeten (nog hartelijk dank
voor uw aanwezigheid). Voor diegene die daar niet
aanwezig konden zijn: De burgemeester van Mook
heeft, met een enthousiaste en betrokken speech, het
bezoekerscentrum geopend. Dit gebeurde in stijl met
behulp van drie piekeniers uit het opstandelingenleger
van de prins en ook onze eigen Teun Tamboer was in
hoogst eigen persoon aanwezig.

Na afloop kon iedereen, na een drankje en een taartje, een kijkje nemen in ons nieuwe
bezoekerscentrum. Na veel complimenten namen de gastvrouwen en gastheer van de VVV-Plasmolen
ons bezoekerscentrum over om vooral veel toeristen, bezoekers van Plasmolen/Mook en de regio
verder wegwijs te maken. Bent u nog niet geweest? Kom ook eens een kijkje nemen.

2. Onze activiteiten van het afgelopen half jaar.
Het afgelopen half jaar is een drukke periode geweest voor Huys te Moock. Zo hebben we veel
aanvragen gehad voor het verzorgen van onze historische wandeling 'Loop naar de Mookerhei' en
hebben we veel presentaties gegeven. Een paar voorbeelden? We hebben een diner bij 't Spijker in
Beek opgeluisterd met onze verhalen over de plaatselijke geschiedenis en we hebben een groep van
dertig Rotary-leden rondgeleid over de Mookerheide. Ook hebben we voor de cruiseboot van Sijfa
voor zo'n 100 gasten een presentatie aan boord gegeven en zijn vervolgens met 60 van de gasten de
heide opgegaan voor onze historische wandeling. In totaal zijn we dit jaar al zo'n 15 keer gevraagd
voor presentaties, diner-arrangementen en wandelingen, met veel enthousiaste reacties.
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Ook hebben we een speurtocht uitgezet naar de schatkist van Kiste Trui voor kinderen van vijf tot elf
jaar. Zo'n 25 gezinnen hebben, aan de hand van een heuse schatkaart, de spannende speurtocht al
met succes gelopen waarbij de kinderen de schat, in de vorm van duiten van de Pannekoekenbakker,
in ontvangst mochten nemen. Heeft u binnenkort een kinderfeestje of een dagje uit met uw
(klein)kinderen, kom dan ook eens schatgraven in Plasmolen.

3. Voorbereidingen 14 april 2017.
Inmiddels zijn we ook al weer hard bezig met de voorbereidingen van onze volgende introducties
voor 14 april 2017. Zo wordt er al hard gewerkt aan de ontwikkeling van een tweede historische
wandelroute, die nog meer verhaalt over de plaatselijke gebeurtenissen van het begin van de
Tachtigjarige Oorlog. Ook zal er een fietstocht aan ons aanbod worden toegevoegd die onze gasten
voert langs de prachtige oevers van de Maas en waarbij u onderweg verhalen over allerlei belangrijke
historische gebeurtenissen uit de regio in ons nieuwe routeboekje zal kunnen lezen. Al deze nieuwe
uitgaven zullen, zoals gebruikelijk, gratis ter beschikking staan voor onze vrienden en sponsoren.

4. Allerlei.
- Helaas heeft Richard Meeussen aangegeven, wegens drukke werkzaamheden, ons bestuur te
moeten verlaten. Vanaf deze plaats willen we Richard nogmaals hartelijk danken voor zijn bijdrage de
afgelopen jaren. Daarmee zijn we wel naarstig op zoek naar aanvulling en versterking van ons
bestuur. Iets voor u??
- De activiteiten van Huys te Moock zijn inmiddels ook te volgen via Facebook
(www.facebook.com/huystemoock), waar facebook gebruikers onze berichten kunnen lezen en deze
kunnen delen met anderen.
Meer weten of iets te melden??
Kijk op www.huystemoock.nl of neem gerust contact op met een van de leden van het bestuur: Theo
van Brunschot (024 6963669), Hans Derks (024 6961782), Paul Sutmuller (024 3587900) of Maarten
Vierhout (024 3880303), of mail naar info@huystemoock.nl.

